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 الممخص

الكبيةح  التةت اواجةل الخراعةة  تالطشةلاالتحول إلى الخراعة الظظيفة هو أحث الحمول الظاجحةة لمتفييةم  ة  يعث  

ذلة  فة ن  ة  ، أ بظةا الطحيطةة أالبيئةة صةحتظافةت التقميثيةة أأرحهةا  ةلمخراعة تكةاليم انتتةا لارافةا   السةورةة حاليةام  ة 

لمة فةةت يليةةة العطةة  عمةةى جةةثام، أهةةجا  ةةثل عمةةى أجةةو   شةة الطتبظةةي  لوةةموز الخراعةةة الظظيفةةة  ةةا خال عةةث ه   مةةيام 

الظبااةات الطبّيةة لطحاصةي   الّخراعة الّظظيفةةلجا كان البث     راوة ا تصا يات  ام فت الخراعة؛أواوي ام أوموباعتطا ها 

 .فت  حافظتت الاذقّية أطحطوس أإ لاتّية  عطها حلو ّيام  البظثأر  الطحطّيةأ أالعطحّةة 

بةةةي  عيظتةةةي   ةةة  الطةةةخار  الظظيفةةةة أالتقميثيةةةة  الطقةةةارن أالكطةةةت اوةةةتظثت الثراوةةةة عمةةةى  ظهييةةةة التحميةةة  الوصةةةفت    

أذلة  لطووة  انتتةا   ،اليبة  أالخعتةح الفميمةت أالبظةثأر  الطحطيةة فةت الطظطقةة السةاحمية  ة  وةورةة إكمية لطحاصي  

 ةة   ةةثارس  جطعةةةارعي  بالطحةقةةة الظظيفةةة اوةةتهثفة العيظةةة الألةةى )عيظةةة  صةةثية( الطةةخ  فقةةث ،(2012-2012)

الخراعة الظظيفة التابعة لطلتب انتتا  العضوي فت أزار  الخراعةة أانصةاا الخراعةت، أ ةا العيظةة ال اتيةة فهةت عيظةة 

 .حيت اتطار  بالحي  أالطو      العيظة الألى ،عيظة  قارتةثت بالطحةقة التقميثية اعتطعشوائية    الطخارعي  
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ات قيةةاس ا تصةةا ي فضةةام عةة  ، الثراوةةة إلةةى قيةةاس  الةةحات الكفةةاي  اال تصةةا ية لمطحاصةةي  الطثرأوةةة هةةثفة   

، أذلة  باالعتطةا  عمةى احمية  اوابة  انتتةا  أفة  بالطقارتةة بةي  الطةخار  الظظيفةة أالتقميثيةةاوتفثام  ثخات انتتا  

 عطمية لثع  الخراعة الظظيفة.   أغاس( بطا يقو  فت الطحصمة إلى ا تحاا ويظارةوهات-تطوذ  )كوز

بيظةةةة الظتةةةائا ارافةةةا   الةةةح الةةةحبر الصةةةافت فةةةت الخراعةةةة التقميثيةةةة  قارتةةةة بالخراعةةةة الظظيفةةةة ليطيةةة   حاصةةةي     

اليبةة  أالخعتةةح الفميمةةت عمةةى  أإكميةة لبظةةثأر  الطحطيةةة كةة   ةة  ا% ل12.7% أ12أ% 8.4الثراوةةة، أذلةة  بظسةةبة 

أحةةةث  انتتةةةا  بالخراعةةةة الظظيفةةةة  قارتةةةة بالخراعةةةة التقميثيةةةة بظسةةةبة ، أهةةةجا يعةةةو  بالوةةةاس إلةةةى ارافةةةا  اكمفةةةة التةةةوالت

   التوازي  ةة  اتففةةاد  ح أ يةةة الخراعةةة الظظيفةةة بظسةةبةل عمةةى التةةوالت، بةةو % لكةة   حصةة7.8% أ6.6% أ16.5

     أ ةةةةةث بةةةةةي  احميةةةةة  اةةةةةاب  إتتةةةةةا  حايةةةةةب،  عمةةةةةى التيصةةةةةاطح ةةةةة  هةةةةةج  ال% لكةةةةة  22.2-% أ 10.8-% أ33.5-

الخراعةة الظظيفةةة  فةةت أغةاس أن  ةةور   يةا  الةحي أالوةةطث  العضةوةة، هةةت أهة  الطةوار  انتتاجيةةة التةت اةارح -كةوز

 ةة   ة  العتبةةة أذلةة  فقةث اتففضةةة كفةاي  اوةةتفثام هةج  الطةةوار  تتييةة اوةةتفثا ها بلطيةات   ة لطحاصةي  الثراوةةة، أ 

( لألوةةةةطث  0.055( لطيةةةةا  الةةةةحي أ)0.107أر  اتففضةةةةة الطحأتةةةةة انتتاجيةةةةة إلةةةةى )اال تصةةةةا ية، ففةةةةت حالةةةةة البظةةةةث

( لكة   ةور  عمةى التةوالت، 0.215( أ)0.149بمغة هج  الطحأتةات فةت حالةة الخعتةح الفميمةت ) فت حي العضوةة، 

 التوالت.( لك   ور  عمى 0.261( أ)0.205هج  القي   ميام إلى ) ارافعةأ ا فت حالة إكمي  اليب  فقث 

أبظايم عمى أهطية الطثخات الطسةتفث ة فةت الطةخار  الظظيفةة لطحاصةي  الثراوةة فقةث أأصةة الثراوةة بتقةثي   عة     

احقية  التةوازن زةةا   اظافسةية الخراعةة الظظيفةة أ أذل  بهثف  ،لمخراعة الظظيفة بالتحكيخ عمى الوطث  العضوةة عيظت

كةة /  أتةة  لكةة   ةة   343 -210/ أتةة  بالظسةةبة لمبظةةثأر  الطحطيةةة، أ3م 2بمغةةة قيطةةة الةةثع  ،  ةة  الخراعةةة التقميثيةةة

الطقةةارن لجةة  أ ةة  طةالت كطةا اعتطةةثت الثراوةةة عمةى تتةةائا التحميةة  ال ،إكمية  اليبةة  أالخعتةةح الفميمةت عمةةى التةةوالت

اجيةة التةةت اةا ي هةةج  الوةعار إلةى ر م الفيةو  فةت التكةاليم أانتت حتةى، وةيظارةوهات لةثع  أوةعار الخراعةة الظظيفةة

وةعار الفعميةة %  ة  ال10بمغة قيطة الثع  السعحي الطقتحا تحو  إذ، اعاتت  ظها الخراعة الظظيفة  قارتة بالتقميثية

أ ةث أأصةة الثراوةة أيضةام بضةحأر   ةظر التةحخي   ،% لك     الخعتةح الفميمةت أإكمية  اليبة 5لمبظثأر  الطحطية أ

 .الطظتيات الظظيفة فت إطار التحول تحو الخراعة العضوةةأالشها   العضوةة لتحقي  التطيخ فت 
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